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БАБА УКАКА ТА її СКВУ СИН 

— Доки ж буду тебе на руках мосити?! 



Прилетіла з дороги. Як мало, 
Ця дорога, можливо, дала! 
,,Чи була ваша подорож — вдала?" 
Хтось питає. — „Здається — була!" 
Б\!чі оплески, усмішки, квіти, 
Друзів лиця і потиски р у к . . . 
Та — що, справді, могло залишити 
Мною сказане? Голосу звук? 
Чи — комусь ікесь слово запало 

В душу? Чи — перешкодило в сні? 
„Чи мула ваша подорож вдала?" 
— Я не з н а ю . . . Можливо, що ні. 

З о я К о г у т 

Відійшов у Вічність 
ВАСИЛЬ СОФРОНІВ ЛЕВИЦЬКИЙ 

письменник, журналіст, сатирик-богеміст, наш 
Великий Приятель і співробітник. Він був авто
ром оригінальних афоризмів, які друкуються 
в. нашому журнал» під псевдонімом 

В а д и м і н ш и й . 

Г^А 
Узяв би я перо, узяв би) я папір 
І написав би щось, і написав би п р о . . . 
Вже назбиралась, вже. як хочеш — вір не вір, -
Така гора, така, звичайно — не до зір, 
Що часом я кричу: „Розвалюйся, горо!" 

А як візьму перо, а як візьму папір, 
То напишу — ціп-іііп, то напишу не п р о . . . 
Вже стільки вірив я, як хочеш — вір не вір, 
Вже бачив стільки зір — вже маю досить зір! 
— Розпалюйся, горо.' Розвалюйся, маро! — 
Та, мабуть, я не те, та, мабуть, я не п р о . . . 

Б а б а й 

-ЮВІЛЕЇ 
Ювілеїв час 
так захопив нас, 
що не бачимо вже й світу білого. 
Облиті світлом ресторанів. 

і пеанів, 
у облаках кадил 

і смаку марципанів, 
знайшли собі 
притулок ми 

від життя сірого. 
МАРГО 

щ тщіниш мснісп 
У нас цього Божого літа 
Активною була еліта: 
Заяви складали, 
Привіти писали 
І воду зливали до сита. 

Вродлива Маруся в Палажки! 
Зросла і пішла у монашки. . . 
Святі були мрії 
У дівки Марії, — 
Лиш дівою жить було важко . . . 

У Мюнхені злі на погоду: 
На ладні не було дороду. 
І змов ггрбузами 
На шпальтах реклями 
Прнйдетьс-j хвалитись народу. 

0 О. Пасконі 

ф Чи варто журитися тим, що вночі сонце не світить? 

• Нав'ть в реклямі повинна бути дрібка правди. 

• Є багато діячів, які під претекстом, що мають дуже 
багато роботи, нічого не роблять. 

• Дурня завжди іритуе, коли його мають за дурня 

• В добі сексу любов міряють не духом, а тілом. 

9 Любов на 60-му році життя може бути така самі: 
палка, ач у 16-му, тільки обставини трохи інші. 

• У старших літах людина менше думає, але більше 
говорить. 

— Певно, шо ви не можете видіти хати, бо я її ще 
не намалював... 



ВЕЛИКЕ ПОЄДНАННЯ В МУЗИЧНОМУ СВІТІ 

П р е л ю д і я чи е п і л о г ? 

*4 
;ŝ  

Лисов< .Микиті! 
Може б Ви взяли на зуб ту справу, що в Німеччині 

всі лиси засуджені на смерть і тепер там лисів немилосерд
но винищують, навіть видушуючи газами в норах не тіль
ки дорослих, але й лисячих немозлят! 

Це ж справа "Вашого роду" не легковажте нею! Бо 
як будете брати на рожен справи побожні так інтенсивно, 
як це Ви робите дотепер, то не без того, що й на Вас ви
найдуть якогось там "Таза"! 

Подумайте над цим! 
Г. Г. 

гтуг; 
Дорогий Краяне-Лисуню! 

Я один з Твоїх таємних обожателів. Як щирий україн
ський патріот, воював за помісність, або ведлуг того, па
тріархат. Втішило мене це дуж^т бо подумав, що треба 
буде приготовити собі добре леговище на моїй українській 
печі. Аж тут, гульк! Повідомлення з Чікаґо, що там ще 
патріярхат не дійшов, й ще дискутують над "помісністю"' 
нашої церкви. Вже хотів я лізти на свою піч, але дове
деться знову злізати з неї, бо без мене "патріярхату" таки 
не буде. 

Скажи мені, Лисуню, чи маємо ми той патріярхат чи 
ні? Поможи бідному краянові розв'язати українську, патрі-
ярхальну квадратуру кола, бо їдження філядельфійських — 
патріярхальних пирогів геть осточортіло. 

Щиро відданий в помісносгі "Лиса" твій краян з Гірного 
Іван КОНЮШИЙ 

П. С. Вибач за письма. Я такий старий, як ця машина, 
але вона ще гаратає, а я тоже. 

ПИШУТЬ З КАНАДИ 
Отець Т. Міненко .іапитує в "Вісникові" та в "Україн

ському Голосі": "Хто написав підручник в українській об
кладинці, а з російським змістом". 

Ралимо о. Т. Міненкові, нехай він звернеться до о. Т. 
Міпенка який очолює "міністерств» шкільництва" при СКВУ, 
і цей останній, якщо не може перечитувати учбовий мате-
ріял, що друкується для українських шкіл, то принаймні в 
майбутньому, щоб хоч перелистовував його. 
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ВІД НАС ^ ^ 

П. ЇЖАК: В ЧГ. 10 "Л.М." у Вірші "ПІСЛЯ НАС — ХОЧ 
ПОТОП" через недогляд в друкарні дійсно пропущено чо
тири останні рядки, як теж дза попередні переставлено. 
Кінець віраш мав бути такий: 

Стільки жолобів вигідних 
Стало б пусткою світити? 
Що тоді ми наповняли б? 
Спокій був би цілковитий! 
Хай їм буде за "діяльність" 
Всім "належне зрозуміння": 
З них найбільш "патріотичне" 
Українське покоління. 

ЗЛ недогляд вибачаємося. Щождо "бож", то^а Голос-
кевичем, якого ми притримуємося, пишеться разом. 

Вітаємо! ЛИС МИКИТА 

~~$г 
З РАДЯНСЬКОГО ГУМОРУ 
(Без коментарів) 

Острозька біблія в Астрахань потрапила з верхів'їв 
Волги. Тепер цей чудовий пам'ятник російської культури 
XVI століття займе місце в експозиції Астраханського кра
єзнавчого музею. 

А. ШЛЯХОВ, кор. ТАРС 
(Взято з "Літературної України", 12 вересня 1975). 

• 
ВІД ПРОКЛЯМАЦІЇ ДО ДЕКЛАРАЦІЇ 

У цьому році президент Форд відзначив Тиждень По
неволених Народів не один раз, а два. Спершу у Вашінг-
тоні, коли то клав свій підпис під проклямацією Тижня Пон. 
Народів, другий раз у Гельсшках, коли підписував декла
рацію про припечатання долі тих же самих народів. 
БІНҐО --Л-ґ^~^_^ 

В "Иарохіяльних Вістях" української католицької кап
лиці в Бофало читаємо: 

"ГРА В БІНҐО відбувається кожної п'ятниці і кожної 
суботи о ҐОД. 8 веч., в шкільній галі св. Миколая. ЦЕРКВА 
ЗАОХОЧУЄ НАС, ЩОБ МИ БУЛИ ДІЯЛЬНІ В НАШОМУ 
ДУХОВНОМУ ЖИТТІ. 

-? 

V <, Т-
СОВЄТСЬКИЙ ПОБУТ 

— Скільки ти заробляєш? Чц багато? 
— Так. Багато. Але це є дуже мало.. 



ь 
&0¥>0*^\ >}Л lSdJ~^^~r з МИСТЕЦЬКОГО життя 

• Кажуть, що під час паради з нагоди 200-річчя Аме
рики в Нью-Йорку мгр. Іван Винник теж мав їхати в кін
ній бандерії, тільки Комітет не міг підшукати відповідного 
під його "тушу" верхівця. 

• На Лемківському З'їзді, що відбувся в авдиторії 
школи св. Юра в Нью-Йорку, скульптор Михайло Череш-
ньовський сказав таку зворушливу проповідь, аж присутні 
в президії оо. Василівни розплакались. 

• 3 Чікаґо пишуть, що там у парафії свв. Володимира 
і Ольги вже дякують Господеві за Патріярхат, а в парафії 
св. о. Миколая ще тільки моляться до Бога за завершення 
УИКЦеркви Патріярхатом. 

• Довідуємось, що Українська Православна Консисто
рія замість придбати дім для старших віком иа Стейтен Ай-
ленді, прикупила ще трохи землі під український право
славний цвинтар у Баунд Бруку. 

0 УККомітет і С>юз Українок Америки закупили в 
Нью-Йорку ,на Другій евню, спільний будинок, але зразу 
вийшов конфлікт-суперечка за те, чиє має бути зверху,' 
а чиє під спотом. 

• В Головній Канцелярії УНСоюзу турбуються, чи до 
союзового хмаросягу не прийдеться добудовувати ще кіль
ка поверхів, якщо бизнес піде так гарно, як про це розпи
сується 'Свобода". 

ф 3 нагоди Року Української Жінки-Мучеияці, на 8-
му з'їзді Товариства Української Студіюючої Молоді ім. 
Міхномького, делегати вибрали головою студентку Галю 
Климук, що брала участь в кількох голодівках. 

• Під час дивізійної забави на оселі УРСоюзу "Верхо
вина" відбулася репетиція битви під Бродами, де найбіль
ше потерпів знаний вояк-бандурист Володимир Юркевич. 

• В Нью-Йорку говорять, що любов маестра Т. Терена-
Юськ'лва до Ренати Бабак закінчилася з тим днем, коли 
вона йому заспівала: "Ти до мене не ходи", — і так далі. 

• В Ґлен Спею народ говорить, — може правду, мо
же ні — що Український Робітничий Союз не доплачує 
до "Верховини", тільки до її управителя пана Харини. 

— Тепер, коли я перейшов на емеритуру, 
зможу повикінчувати мої образи... 

ЛИСЯЧИЙ КОМЕНТАР 

Як довідуємось з трентонського "Нашого Голосу", ч. 
10. за жовіень 1975 (стор. 5), редактор цього місячника 

І'ІІЖ. Дмитро Кузик вирішив розв'язати чин оо. Васнліян, як 
та"і,й. v гляв, що не кончг нам потрібний. Доля чину Се
стер Василіянок тимчасово не вирішена Трентоиом. Слід-
"уйте за дальшими числами "Наошго Голосу". 

Пане Реаакторе! ~~ 
Централя Українців Католиків Торонтської Єпархії ЗІ 

ПІІП'ІСОМ її президента д-ра Юлія Пелеха і секретаря Пав
ле Харидчака в своєму привітанні до Комітету Будови Па-
мятниьа Лесі Українці в Торонто пишуть, що: "Дооціню-
ІОТЬ а?гу і 'начення поставлгння пам'ятника найбільшій оп-
етесі.. радіють враз із всією українською громадою..., 
Водночас просять прийняти слова признання за велике зу
силля і сізіФову працю Комітету." 

Вибачайте! Але аж ніяк не можна погодитись, що вста
новлення пам'ятника Лесі Українці в Торонто є "сЬіфова 
праця". С»зифопа праця — цз безнадійна, безвартісна пра
ця, якою б»ги стародавньої Греції покарали Сизифа, тягти 
камінь на високу гору, який там зривався і котився вниз. 
1 Сизиф змушений був знову й знову тягти його на гору. 

Але скульптор Черешньовський (честь йому і слава ) 
у парку на горбку твердо встановив камінь і на ньому 
утвердив пам'ятник Лесі на віки вічні. 

ІЛЛЯ ДЕМИДЕНКО 

4 НАЧАЛЬНИЙ ПЛАСТУН ЮРІЙ СТАРОСОЛЬСЬКИЙ ВІДВІДАВ Л О Н Д О Н 



РЕДАКЦІЯ „ С В О Б О Д И " ШУКАЄ РЕДАКТОРА . . . 

©progfcf виде и4?^Ди 
На політичному перелазі в клюбі "Лис Микита" ви

бувалося обговорення ювілейної маніфестації українців мі
ста Нью-Йорку з нагоди "празника Трьох Святих", — за 
словами місцевого дяковчителя: 200-річчя Америки, 100-
річчя Українського Поселення і Року Української Жінки. 
З деякими критичними заввагами щодо характеру самого 
свята, як також на адресу декого з його ініціяторів, ви
ступив пан меценас аматор німецького пива фірми "Шліц": 

— Ми, українці, з дикою впертістю робимо завжди ці 
самі промахи! — заявив пан меценас. — А, перед усім, не 
вміємо гайнувати. То ще замало простудіювати календа-
рець імпрез пана війта Гуглевича, тицьнути пальцем на да
ту 221-го вересня, наприклад, і сказати: о, в цю неділю 
робимо параду на 5-ій евню! А чому питаю, панове з Ко
мітету не заглянули наперед до жидівського календаря?.. 
Таж колись, в Старім Краю, кожний дядько на селі знав, 
що під час свят "Кучок" і "Судного дня" — дощ ллє, як 
із цебра, і цей неписаний закон обов'язує також тут, на 
вемлі Авраама Лінкольна. Але наших сватків це не обхо
дить. Виправ їх дощ минулого року, на маніфестації за Ва
лентина Мороза, гож мусіли очевидно, змокнути ще й цьо
го року, щоб слана «є пропала! 

— Мені найбільше було жаль діточок в національних 
строях на возі — зідхнув дядя з чумацько-козацькими ву
сами. — Так вони, сирітоньки, тулились до колін місс Со-
юзівки ніби мокрі курятка до квочки... 

- А по-мойому причини нещастя треба шукати деін
де, — забрав слово патріот, що смакував скача "на скалах". 
— Ну, скажіть під милість Божу, навіщо було обходити 
три нразники в ту саму неділю?.. Не досить було двох, -
200-рі ічн Америки і 100-річчя зарібкової еміграції? По яку 
лиху юдину причепили ще й Рік Жінки до цілої паради?.. 
То ж згори можна було передбачати, що присутність жі
ноцтва не принесе щастя імпрезі, що мусить статися якась 
катастрофа! 

— Ба! — розклав руками пан меценас, — а покажіть 
мені ,ггане колего, такого гойрака що відважився б запро
тестувати проти участи жіноцтва та й ще в Жіночому Ро
ці! Ви ж бачили, скільки там було наших "героїв" у вете
ранських шапочках? -. 

— Бачив, і сам мав таку шапочку на голові. 
— Ну? . . Чи думаєте, що хоч один з вас мав би смі

ливість чи відвагу писнути пів слова проти бабкому? 
— Хіба, може, той козак-танцюрист Волтер Бакад, що 

герцював на кобилі, — перепитав хтось з патріотів. 
— Саме той на коні чи кобилі найшвидше втікав би, 

якби лиш пані Дария Степаняк блиснула на нього чорними 
очима! 

— Панове, панове, не беріть справи так трагічно, — 
перебив дискусію пан бартендер. — Всі хіба читали, що 
писалі наша "Свобода" на першій сторінці, на другий день 
після маніфестації?.. 

— Ой, читали, читали, — помахали головами учасники 
панелю, і вдарили по чарці. 

1 к є р. 

В МИСЛИВСЬКОМУ СЕЗОНІ 

- 5 ^ = 

— Ради Г.оіл, « є стріляй! Може це Президент?! 5 



ТЦ JtCE c СПОСІБ 
"На зсе є спосіб, лише треба 

вміти ного знайти" — каже на
ша стара кародня пословицч. і 
потвердження такої мудрої по-
СЛОВІІЦІ знаходимо в українсь-
кій громаді гарного американ
ського міста над Гудзоном. 

Донедавна ця громада немов 
би спала. Хоч є тут багато різ
них організацій і товариств, 
але всі во«и були майже в за
непаді. Бо загал членства вже 
від дового часу не приходив 
на жодні сходини. Сходилися 
дуже рідко лише управи това
риств. Але й там усе когось 
бракувало. Прийшов на засі
дання голом і заступник го
лови, а секретаря нема. Або 
прийшов секретар, але без го
лови. Траплялося й таке, що 
секретар повиснлав поштою по 
віаомлення про сходини. І ли
ше дехто із членів прийшов 
на сходини. А решта членства 
писемні повідомлення якось пе
ревчили. Не прийшов на схо
дини також і сам секретар, 
який писав повідомлення, бо 
мабуть він забув, що писав. 

Та в цьому році наша гро
мада ожила. Всі тутешні това
риства дуже успішно відбува
ють свої сходини з повною кі
лькістю присутнього членства. 
А деякі члени навіть своїх зна
йомих нечлеків на сходини при
водять. Сталось у нас немов 
би якесь чудо, якого доконав 
теперішний отець парох місце
вої церкви св. Михаїла. Але не 
своєю красномовністю на не
дільних проповідях. Бо і в цер
кві фреквенція теж була дуже 
бідненька. А почав наш отець 
парох нишпорити по старих 
парафіяльних архівах і там від
крив історичний факт, що в 
цьому році припадає 75-літиий 
ювілей заснування нашої пара
фії. А з тої нагоди отець па
рох вирішив виїдати люксусову 
Ювілейну Пропам'ятну Книгу. 
І відразу проголосив, щоб усі 
організації давали для помі
щення в книзі свої знімки не 
лише з діяльности парафії, але 
н з цілої місцевої громади. 

З того й почалося чудо сто
відсоткової присутмости на 
сходинах усіх членів усіх то
вариств. Бо всі люди хочуть 
увійти в історію через сторін
ки Ювілейної Пропам'ятної 
Книги. Всі місцеві організації 

ХТО ЗНАЄ?.. 
. . . коли "Свобода" знайде собі ще одного редактора? 
. . . що робив би меценас Р. Гуглевич у Нью-Йорку, 

якби не відкривав маніфестацій? 
...скільки людей мають поляки на одній своїй параді 

Пуласького в Нью-Йорку, а скільки українці на в с і х 
своїх парадах, упродовж цілого року? 

...скільки членів ТУСМ-у знає, хто такий був Михай
ло Міхновський? 

. . . скільки союзянок знає слова гимну Союзу Украї
нок Америки? 

...скільки території України визволили досі в с і на
ші Визвольні Фонди? 

ЗАПИШЕ ПРИСЛІВ'Я 
Колись говорили: "Він зійшов на пси". 
Тепер кажуть: "Він зійшов на редактора "Конгресових 

Вістей " 
Актуальне гасло Міжнародного Року Жінки: "Роди, 

•діду, дитину!" 

Брати-розбійники. 
Журнал «Перець», 

Як вони нас представляють 

скликають тепер ширші сходи
ни. І всі члени приходять на 
сходини і фотографуються. 

З надійних джерел довідує
мося, що згадана ювілейна кни
га вже давно була здана до 
друку. Але отець парох це три
має в секреті, і нікому голос
но про те не говорить. Бо вся 
наша теперішня громадська ді
яльність йде як по маслі. 1 наш 
отець парох дуже радіє, що 
всетаки знайшов спосіб, як 
можна зактивізувати наше гро
мадське життя. Всі люди даль
ше точно приходять на сходи
ни і дбайливо фотографують
ся. ПАНЬКО ЦІПИЛО 

ЮВІЛЕЙНИЙ ДАРУНОК 
(АВТЕНТИЧНЕ) 

Неймовірне, але правдиве: 
один з наших прозаїків, що 
відзначає в цьому році своє 
60-іріччя, отримав від юдного 
з читачів його творів листа з 
привітанням, до котрого був 
долучений чек н а . . . 60 дола
рів! 

Дружина письменника спог
лянула на "залучник" і зіпхну
ла: 

— Який жаль, що ти не об
ходиш тепер свого сторіччя! 

БИСТРА ОРІЄНТАЦІЯ 
— Оце пішов знаний наш 

скрипаль... 
— Звідки знаєш? 
— Носить дуже скрипучі че

ревики. 

З САТЕЛІТСЬКОГО ГУМОРУ 
Розмовляють два варшав'я

ни: 
— Чи ти знаєш, що в Аме

риці є більше телевізорів, ніж 
лазничок? 

— То що з цього виходить? 
— Що американець сидить 

брудний і дивиться на телеві
зію. 

Один партійний жаліється 
другому: 

— Відкриваю телевізора — 
перший секретар партії! На
кручую радіо — перший се
кретар партії! Розкриваю га-
ізету — перший секретар пар
тії! . . Тепер боюся відкривати 
іконсерву! 

("Культура") 
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Каже ми жона: 
— Зроби мені сайну, аби я 

мала. 
— Єку сайну? 
— Аді, — каже, — тепер 

такий світ настав, жи всьо 
обертає си ведлуґ сайнів. Ко-
лнс то найбілше воювали з лі-
ворвсрами чи шаблєма, а в нас 
то хлоп на хлопа вентуально 
из ціпом ішов. А ек щес вібух-
ла бабска ліворуція, то били 
по головах макогонами. 

— Типер то ані ліворвера-
ми ,а«і макогонами ніхто не 
воює, бо того ніхто не боєт 
си. Вбере дротєну камизельку 
і йде відважно помежи боми. 
Але єк йно увидит здалеку сай-
іну, то зараз скручує на елю І 
иурікує до Вашинтону. 

Так жона ми каже, а я на 
тото: 

— Були і в нас колис сайни 
відповідні, ого-го! Бувало, єк 
щос недогода, то єк вилізла 
котрас на перелаз, ек показа
ла сайну на цале село, то ґа
зди йно поза яблінки голови 
ховали і вже «а нічо си не 
противили, ані перечили. 

— Тото було ще дес за Фран-
ца Липецкого і вже си не вер
не. Треба о тих чєсах забува
ти і ливити си, єк другі у сві
ті робет. Дивіт єк то в теле-
віжені. чи у коліровім, чи йно 
у чорно-білім, то де йно єку 
димострацію показуют, чи єк
ийс штрайк, чи кунвенцію, то 
найперше віходєт тогі, жи то 
тримают сайни. 

— Рипубликани мают свої, 
ідимократи свої, а раз навит 
появило си, жи біг єкийс крей-
Ізі без порток, але сайну три
мав у руках, єк єкус фану. 

— То так у світі, а єк у 
нас? Ле наші сайни^ га? 

В "Діядсмі", як в поемі. 
Все Вас набить і манить. 
Киньте оком на виставу, 
То Вам серце защемить! 

На осінній та зимовий сезон,, і на кожну оказію, Ви зав
жди знайдете щось відповідне до Вашого лиця чи фігурки 
в І І Й широкознаній між своїми і чужинцями українській га
ла,нтерійній крамниці і кравецькій майстерні елегантних жі
ночих та чоловічих одягів 

МАРІЇ і ВОЛОДИМИРА ЗАКЛИНСЬКИХ 
"DIADEM" 

140-142 Second Ave., N.Y. City 

„МОВО РІДНА, СЛОВО БІДНЕ" 
(Автентичне) / 

На одній вакації'іній оселі гість пробує замовити сніда. 
нок українською мовою, а кельнерочка виправдується, шо 
не знає та й не розуміє нашої мови. ^~—„^ 

— То чому не вчитеся? — питає гість, вже по-англій
ськи. 

— Я вчуся, тільки мені тяжко йде, — відповідає дівчи. 
на. — Покищо, я вивчила двоє слів, що їх мене навчили мої 
українськомовні подруги. 

— Які ж це слова? 
— „Не мацай!" 

scroop 

— Навит у Филаделфії, єк 
була димострація і єк наші жі
ночки наставлєли свої груди за 
патриєрхант, то шо з того? 
Світ нич сй не довідав, бо 
не було сайнів і не було що 
фортиграфувати. 

Так тото жона мені високу 
політику втлумачила, жи я 
тежко з фотелю встав і пі
шов до Гаражу, аби знайти 
відповідний кавалок папендек-
лю і єкогос патика, аби вістру-
гати держак і прибити сайну. 
Стружу, а жона стоєт надімнов 
і дивит си, аби сайна не була, 
єк на жіночі сили затєжка, але 

іаби не була й залегка, бо шо 
до чого, аби було чим про
тивника по голові вмастити. 

Віробив я сайну, ек має бу
ти, але тут прийшла йнакша 
затурбація: що на тотій саііні 
має си написати. Не знаю ані 
я, ані моя жона. Ані я єкийс 
Шанковский, ані жоиа до "Сво
боди" не пише то звідки має
мо знати? 

Думаємо, думаємо, а далі 
жона каже: 

— Лиши "ліберейшен"! 

М О Д Е Р Н И Й СПОСІБ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ 

— Най буде! 
Віписав я тото сюди — там-

туди, віглєдае файно, йно я у 
спелінг не трафив і вийшло 
— "Ліберачі"... / 

А жона: 
— Мені до хреню Ліберачі! 

Єк бим вшила з пацьоків ка-
мизелку, то тиж бис був, єк 
тот Ліберачі! 

Так мені жона басує 1 при-
говорує, бо боєт си, аби я 
сайну вікинчив, а не лишив 
голу, без нічого. 

І знов посідали ми та й ду
маємо: 

— А чи то має бути мусо-
во по-ангелски? Бо аді, єк ка
же мизис Кардаш у радіо, то 
мова може бути єкабудь, аби 
йно душа була чиста і шкар
петки . . . 

— Ану, — кажу, — бери 
шос з Шевченка: 

"Йшли баби на муки, 
А ми тюк з роспуки, 
Все, єк одна, 

,. Нове Життя' дамо" . . . 

— То задовге, — каже жо
на, — може ліпше таке: -. 



"Кину кужіль до клазету, 
Сама седу за газету!" 
І на тім стало. 
Можна би віписати, але що 

у ангелекім спелінг, то у нас 
криетєнин мусово напоре си 
на мовозкайство. Не знати, ек 
тото має си писати: чи "кло-
зеду", чи "кльезету", чи "кльо-
зенту". 1 чи не має бути в 
середині тот апостров?! 

Аби си потім .люди не чіпа
ли, а переважно тот Чіплен-
к о . . . • \ • -

•7 huui ; V s V ; V 
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УВАЖЛИВИЙ 
— Я вже рік не розмовляю 

з моєю дружиною . - . 
— Чому ж так? 
— Не хочу їй перебивати. 

КУЧЕРЯВІ АРАБЕСКИ І 
КУЛЬТУРНИЙ ДИМ 
(Замість рецензії) 

Від культурних Арабесок 
Кучерявий Д и м . 
Він показує до плеса 
Стежку молодим. 

А у старших викликає 
Мелодійний чих. 
Особливо у трамваї, 
Коли люд затих . . . 

Кучерявий дим загоїв 
Ностальгійний зуд, 
З чим вітаю милу З о ю , 
Зоєчку Когут. 

Іван Евентуальний 

— Отак ми вшановуєм 
в Міжнародному Році Жінки! 

ЛИСЯЧИЙ КОМЕНТАР 
ЧОМУ В КИЄВІ? . . 

"Свобода" з 9-го вересня ц. р. передрукувала в цілості 
свою власну редакційну статтю з числа датованого 2-им ве
ресня 1972-го року, як таку, мовляв, яка й сьогодні не втра? 
тила своєї актуальности. Які золоті думки, які скрижалі, 
творять зміст передрукованої переловиш?.. Ось Вам один 
з основних її "абзаців": 

, , У зв'язку з недалеким 200-річчям Американської Рево
люції і Незалежности, можна і варто було б подумати про 
відповідні заходи для встановлення в Києві пам'ятника Ва-
шінґтонозі, ім'я якого є символом Волі і Незалежности. 
В Києві у парку біля університету стоїть пам'ятник Тарасові 
Шевченкові. Нехай би там стояв і пам'ятник Джорджові 
Вашиїґтонові, якого американський нарід уважає і шанує, 
як свого батька так само, як за свого батька вважає укра
їнський парід Тараса Шевченка. ' ' 

А нехай би соб" стояв, заперечень немає, — принаймні 
з нашого лисо-микитівського боку. Тільки дозвольте у цьо
му місці поітавити питання в справі формальній: чому саме 
в Києві мав би стояти пам'ятник Батька Американської На
ції Юрка Вашінгтона? Чому — не в Коломиї?.. Адже 
Коломия — це найстарше й найелавніше місто, не тільки 
в Україні але і в цілому світі! Ось що пише про кого п">-
холженип видатний український історик і філософ наших 
часів Точці. ЗОЗУЛЯ, В так званому "галнчанському" числі1 

"Лиса Микити" з;, місяць жовтень, 1957-го ропу: 

"Гамой. дг согодни знаходит си Ґалінія. там колне сто
яло велике морс — океані. Не було живої душі, іно пли-
вала велика риба, а раки були такі, ек пів хлопа. Тота єода 
стояла без ліл'очт років, а полім без другий міліонт віпа-
поііур.ал'1 аж ггоказал) си сухе місце, де сегодни знаходит 
си (Сптояил*1 • •. 

Дальші коментарі — зайві. 

WALT'S SUNOCO SERVICE CENTER 
25775 W. 8 MILE ot BEECH RD. DETROIT, MICH. 48240 

ВСЯКА ОБСЛУГА І НАПРАВА А Г 
Phones KE 1-1303, 

;; 0 ) Ф В.КУКУРБА 
ютдшар 

наших женщии 

f-HAUL) 
• «cant 

Винаймаемо траки І трайлери на цілу 
Америку І Канаду. 

Одинока українські фірма на стейт Мішіган. 

і А. 

і Б. 

Дол. 20.00: Д-р'Е. Омельсь-
сьшй. 

По дол. 10.00: Д-р Б. Фу-
тей, Б. Лшсак, Дарія і Гриць 
Строгі, Торонто. 

По дол. 5.00: о. мопс. Д-р 
С. Кнап, Д-р А. Жуковський, 
Ф. Кульчкцька, Р. Кравців, Б. 
Д.митрак, Д-р В. Копач, А. Гор-
ДШРСЬКНІІ і К. Копячівськнй. 

По дол. 4.50: Д-р Я. Сидо-
рак, інж. О. Балабан. О. Ґац, 
А Голубець, О. Галій, В. Б. 
Януш, Д-р В. Кіналь, В. Книш; 
Д-р Я. Музична і В. Свдорак. 

Дол. 4.00: О. Тарнавський. 
Дол. 3.50: С. Кюцноала. 
По дол. З 00: Б. Лунів 

Джеджнк. 
По дол. 2.50: 3. Білас 

Дубіж. 
По дол. 2 00: В. Процінськнй, 

Л. Білінк, В. Чайковськнй, А. 
Та.танюза, І. Пол ямський і Е. 
'Прнтула. 

По дол. 1.50: Я. Білашок, М. 
Р. Форост.ина, М. Субтельнчй і 
J. Волощук. 

Пан М. Бардвн ириедаав 
передплатника. 

Щиро дякуємо! 

ГЛИБОКЕ ПОЛЕ 
Купив давно колись сусід у су

сіда кавалок поля, але дорого за
платив за нього. А як вийшли на 
поле, то покупець кривдував собі, 
идо поле таке вузьке і таке коротке, 
а таке дороге. 

А продавець відповідає: 
— Ви кажете, що вузьке й ко

ротке, але погадайте собі, яке воно 
глибоке, щоб ви кілько копали, то 
кінця не найдете. 
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Detroit , Michigan 48210 
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